Články z Kladrubských novin
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V mezičase probíhají jednání týkající se výstavby zamýšlené kanalizace Kolesa – Komárov. Po výběru
firmy zpracovávající dotace bylo nutné vybrat firmu, která připraví projektové materiály k realizaci
výstavby. Mezi třemi zájemci byla vybrána firma „Medium projekt, v.o.s. Pardubice“.
Lednového zasedání zastupitelstva obce se zúčastnili zástupci firmy Multiaqua Hradec Králové a ERV
Jaroměř, kteří přítomné zastupitele a občany informovali o důvodech volby výstavby tlakové
kanalizace. Tento záměr, který vycházel z volby nejvhodnější varianty pro zdejší rovinatý terén, je na
programu již řadu let a v průběhu doby byly zpracovány mnohé studie, projekty a materiály, které
vedly k získání stavebního povolení. Stavební povolení bylo několikrát prodlouženo a nyní je jedna
z posledních možností přípravy dalších podkladových materiálů k realizaci kanalizace. Během
uplynulých let, kdy se o stavbě kanalizace uvažuje, ale ještě se nestaví, došlo k procentnímu snížení
možného zisku dotačních prostředků z původních téměř 90 % na současných, přibližně 60 %. Navíc
veškeré přípravné práce a materiály stály již mnoho set tisíc korun. Již dříve bylo demokraticky
rozhodnuto o tomto typu kanalizace a nové zastupitelstvo v podstatě jen pokračuje v započaté práci.
Volba jakéhokoliv jiného druhu kanalizace by celý proces vrátila o mnoho let zpátky a doposud
investované peníze by přišly pryč. Vzhledem k tomu, že již ve Starém Římě existovala kanalizace,
domníváme se, že v 21. století by měla být i u nás.
Škoda, že stavební povolení na kanalizaci v Bílých Vchynicích nebylo prodlouženo v roce 2013. Po
dokončení výstavby kanalizace v Kolesách a v Komárově budou naše snahy směřovat k výstavbě
kanalizace v této obci. V mezičase si však určité opravy jistě vyžádá i stávající kanalizace v Kladrubech
nad Labem. V této obci prosíme občany, aby zvažovali, jaký odpad do této kanalizace vypouštějí,
protože někdy se zřejmě omylem do kanalizace dostane odpad, který ucpává čistící stanici odpadních
vod, a my musíme nechat opravovat čerpadla. Ohleduplné zacházení i s budoucí kanalizací, bude
základem správné funkčnosti. Děkujeme za dobrou spolupráci.

